
ZAŁĄCZNIK NR 2



U M O W A Nr 	
o roboty budowlane

zawarta w dniu	2015 r. w Swarożynie
pomiędzy Zespołem Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica
ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn,
lub tel. 58 536-93-93. reprezentowanym przez :

	 - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym" a



mającą siedzibę w


działającą na podstawie wpisu do
reprezentowaną przez:


zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą", zwanymi dalej łącznie „Stronami" o następującej treści:

§ 1.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2014r., poz.1232 z późn. zm.), zwanej w treści umowy „ustawą", na roboty budowlane pn. „REMONT ŁAZIENEK W INTERNACIE”.

§ 2.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn. „REMONT ŁAZIENEK W INTERNACIE”. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załącznikach do zaproszenia do składania ofert, które stanowią integralną cześć niniejszej umowy. 

1.W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia, o których mowa w niniejszej umowie.
3.	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru
technicznego, Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną.
4.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.
5.	Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z „Zakresem i wielkością robót” stanowiącymi Załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.
1.	Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień przejęcia placu budowy
tj. do dnia 	…….2015 r.
2.	Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się : do 30 dni licząc od daty zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia	
3.	Terminy wskazane w niniejszej umowie mogą ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych
i niezależnych od Wykonawcy.
4.	Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od
zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia: 	…………….. 2015r.

§ 5.
1.	Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach :	
2.	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych .
3.	Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający.
4.	Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 umowy.
5.	Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do :
1.	zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad,
2.	pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
3.	zapewnienia ciągłego nadzoru nad pracownikami wykonującymi roboty,
4.	ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno -techniczne stosowane na placu budowy,
5.	zapewnienia specjalistycznego kierownictwa i montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,
1.	6.	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji -naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
7.	usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
8.	wykonania prac przygotowawczych określonych w art. 41 ust.2 ustawy Prawo budowlane.
9.	wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego zaproszeniem do składania ofert oraz jego załącznikami, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenia na budowę, postanowieniami niniejszej umowy jak również prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10.	ubezpieczenia budowy od szkód i nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt.
11.	zapewnienia na placu budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poż.
12.	powiadomienia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych nie objętych opisem przedmiotu zamówienia i uzgodnienie tych robót z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym.
13.	powiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania zmian w przedmiocie umowy wpisem do dziennika budowy i uzgodnienie ich wprowadzenia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym.
14.	przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z niezbędną dokumentacją.
15.	zgłoszenia Zamawiającemu pisemnie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O powyższym fakcie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie złożonym w siedzibie Zamawiającego.
16.	umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą „ Prawo budowlane" oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.


§ 7.
Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu   w szczególności niżej wymienione dokumenty:
a)	oświadczenie o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz zakresu zamówienia, zakresem i wielkością robót, przepisami i normami,
b)	oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych,
c)	gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia,
d)	oryginał Dziennika Budowy.

§ 8.
	1.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną.
2.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
3.	Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
§ 9.
1.	Wykonawca wykona siłami własnymi (lub ewentualny zapis punkty 2 i 3) :
2.	Wykonawca wykona następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy :
1) 	,
2)	………………………………………………………………………………………………………,
3)	………………………………………………………………………………………………………, 	 
4)	……………………………………………………………………………………………………….	
3.	Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących przedmiot
umowy:
1)	………………………………………………………………………………………………………, 	 
2)	………………………………………………………………………………………………………, 	 
3)	………………………………………………………………………………………………………, 	
4)	………………………………………………………………………………………………………, 	

4.	Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
5.	W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
6.	W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzoru umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą.
7.	Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
8.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
9.	Umowy, o których mowa w ust. 5 - 8 mają formę pisemną pod rygorem nieważności.
10.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
11.	Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców.
12.	Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami zapisy        w zakresie:
terminu płatności faktur nie dłuższego niż 14 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy faktury złożonej przez podwykonawcę,
takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
13.	Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

14.	W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 11.
15.	W sytuacji określonej w ust. 14 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów  z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz naliczenia kary umownej w zryczałtowanej wysokości : 700,00 zł. ( słownie: siedemset złotych 00/100) za każdy stwierdzony taki przypadek.
14.	§ 10.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 niniejszej umowy, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto łącznie z podatkiem VAT, które

wynosi brutto: 	zł.   (słownie: 	zł.),

w tym wartość netto:	zł. i podatek VAT:	zł.
2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości, a także wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert.
3.	Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera również koszty badań, prac przygotowawczych, ewentualnych opinii specjalistycznych lub ekspertyz, koszty zabezpieczenia obiektów, drzewostanu, ubezpieczenia placu budowy i budynków nie podlegających budowie oraz ewentualnych kar za uszkodzenie drzew lub zniszczenie drzewostanu.
4.	Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych opisem w zaproszeniu do składania ofert, zakresem i wielkością robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6.	Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy.

§ 11.
1.	Wykonawca zgłasza poprzez wpis do dziennika budowy roboty podlegające zakryciu i roboty
zanikające. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty niezbędne do oceny wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
2.	Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie gotowość do odbioru.
3.	Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia podejmie decyzję, co do
prawidłowości wykonania robót wpisem do dziennika budowy.
4.	Zamawiający, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i
kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, w ciągu 21 dni przystąpi do czynności odbiorowych, z których sporządzi protokół. Czynności odbioru nie mogą trwać dłużej niż 7 dni roboczych.
5.	Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć Zamawiający może
podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru aż do czasu usunięcia wad i wyznaczy termin ich usunięcia.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6.	Po usunięciu na koszt Wykonawcy wad i usterek Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia.
7.	W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek nie nadających się do usunięcia
Zamawiający według swojego wyboru może: 
7.1.Obniżyć odpowiednio wynagrodzenie dla Wykonawcy, 
7.2.Odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
8.	Zamawiający w okresie gwarancji wyznaczy w formie pisemnej wiążący Wykonawcę termin przeglądu
obiektu wraz z całą infrastrukturą a w razie stwierdzenia wad lub usterek także wyznaczy termin ich usunięcia.
9.	Zamawiający wyznaczy wiążący Wykonawcę termin odbioru pogwarancyjnego ustalonego w protokole
odbioru robót, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznaczy termin do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.
10.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt Wykonawcy, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania.

§ 12.
1.	Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu robót, bezusterkowym odbiorze robót oraz po zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom,       o których mowa w § 9 umowy.
2.	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
3.	Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, wystawionej po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym wszystkich robót oraz po podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego               i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót, w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz dokumentami, o których mowa w ust. 2 wskazującymi na prawidłowe rozliczenie           z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, przelewem na konto Wykonawcy.
4.	Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust.3.
5.	Faktura zostanie zapłacona wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz dalszym podwykonawcom.
6.	Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o zapłatę należną podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz               z ewentualnymi należnymi odsetkami za zwłokę w zapłacie.

§ 13.
1.	Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3,0 % wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem niniejszej kary w przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy w okolicznościach wskazanych w § 3 ust.3 i 4 umowy,
2.	za zwłokę w terminie o którym mowa w § 11 i §14 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
1.	
3.	za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (końcowym) i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4.	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.
3.	Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w przekazaniu placu budowy
w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
4.	Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust.2 z wynagrodzenia
Wykonawcy – jeżeli naliczane są w wypadku skorzystania z rękojmi.
5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.
6.	W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać
się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

§ 14.
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od
rękojmi.
2.	Okres gwarancji wynosi:24 miesiące licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
3.	W przypadku, gdy gwarancja na materiały i urządzenia jest krótsza niż okres udzielonej gwarancji dla Zamawiającego, to gwarancję na materiały i urządzenia przejmuje Wykonawca.
4.	Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
5.	W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez
Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie
niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów
dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.
§ 15.
1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy
1)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2)	zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne,
3)	zostanie rozwiązanie firmy Wykonawcy,
4)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.	W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
3)	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
5.W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§ 16.
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach :
1)	Zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach:

a)	Natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac archeologicznych;
b)	Konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
c)	Konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 5) , o czas niezbędny na ich realizację, Konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
d)	Nie zależnego od stron umowy przedłużenia się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty - właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,
e)	Konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych.
f)	Niezależnego od Wykonawcy przedłużenia się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,
g)	Wystąpienia siły wyższej , o której mowa w pkt . 7.

3)	Konieczności zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem zgodności z postanowieniami zaproszenia do składania ofert.
4)	Konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
5)	Konieczności wykonania robót zamiennych:

a)	W sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi na placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii w trakcie robót budowlanych albo innymi błędami projektowymi- pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta. Wykonanie robót zamiennych nie wpłynie na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego,
b)	W sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych a nowe rozwiązania są korzystne dla Zamawiającego. Wykonanie robót zamiennych nie wpłynie na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.
c)	W przypadku powstania niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym powodującej, że realizacja zgodnie z dokumentacją techniczną wiązałaby się z niegospodarnością, a nowe rozwiązania zapobiegałyby tej niegospodarności. Wykonanie robót zamiennych nie wpłynie na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego,
d)	W sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac archeologicznych albo siedlisk ptaków lub innych zwierząt podlegających ochronie i związaną z tym potrzebą uruchomienia stosownych działań i procedur. Wykonanie robót zamiennych nie wpłynie na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego,
6)	Konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia ( niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym. m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych.


2.	Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.
3.	Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4.	Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.

§ 17.
1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w sprawach
procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz
1)	treść zaproszenia do składania ofert oraz
2)	treść oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
2.	Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla Zamawiającego.

§ 18.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 19.
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1)	Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, a w szczególności zakres i wielkość robót, projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2)	Oferta wykonawcy.


W Y K O N A W C A
 Z A M A W I A J Ą C Y
ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTY 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„REMONT ŁAZIENEK W INTERNACIE” Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących           im. Stanisława Staszica

ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn,


W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, składam(y) ofertę na wykonanie ww. roboty budowlanej objętej zamówieniem.
Oferta została przygotowana zgodnie z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami.
1.	Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia
za ryczałtową cenę łączną w kwocie brutto :	zł.

(słownie:	zł.),

w tym wartość netto:	zł.


i kwota podatku VAT:	zł.
2.	Oświadczenia.

2.1	Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert i jego załącznikach.
2.2	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje odnośnie ilości i rodzaju robót i przyjmujemy zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.
2.3	Oświadczamy, że udzielamy pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym na roboty budowlane i wszystkie wbudowane materiały na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2.4	Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
- przedmiot umowy nie będzie odpowiadał zaproszeniu do składania ofert oraz jego załącznikom to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jego przyjęcia.
2.5	Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym na warunkach określonych w załączonej umowie do zaproszenia do składania ofert.
2.6	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i jego załącznikami ( w tym z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2.5	
2.7 Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy sami W przypadku, gdy nie dotyczy- skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom /przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:

Lp.
Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia podwykonawcy
1
2



2.8 Poniżej podajemy nasze dane adresowe, na które należy kierować korespondencję     w sprawie niniejszego postępowania:

Adres:




telefon:

faks:














Nazwa i adres Wykonawcy	Imienna pieczątka i podpis
(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)







	dn	r.


